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Petroleiros de Caxias aprovam
GREVE POR TEMPO INDETERMINADO
Começando às 23 horas do dia 16 de outubro de 2013
Os trabalhadores da base de
representação do Sindipetro Caxias,
REDUC, TECAM e TERMORIO,
rejeitaram a proposta de Acordo
Coletivo de Trabalho 2013-15 e
aprovaram uma greve por tempo
indeterminado, começando às 23
horas do dia 16 de outubro de 2013.
O sindicato já comunicou a empresa
que a proposta foi rejeitada e solicitou
que seja apresentada uma nova proposta
que atenda a Pauta de Reivindicação
da FUP - Federação Única dos
Petroleiros.
Os orgãos públicos de
fiscalização, Petrobras e Transpetro
foram comunicados, com 72 horas
de antecedência, sobre a
deliberação da GREVE POR TEMPO
INDETERMINADO. Nestes ofícios, o
sindicato solicitou na REDUC a
parada total da Divisão de
Lubrificantes, Unidade de COQUE,
Unidade de PROPENO e a redução do
bombeio para as companhias em 70%.
No TECAM, a redução em 70% do
bombeio de produtos e compressão do
gás. Na TERMORIO, a redução de
70% da produção de energia.
Em conversa preliminar com a
Petrobras, o sindicato foi informado
que não existe orientação Corporativa
para negociar Parada de Produção, mas
que aguardaria o desenvolvimento da
GREVE para dar uma posição sobre o
assunto. O sindicato se mostrou
favorável a negociar a troca de efetivo,
caso a empresa atenda a reivindicação
de parada de produção.
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TECAM e TERMORIO. Os
trabalhadores retidos não devem
realizar qualquer serviço de
manutenção ou emitir PT - Permissões
de Trabalho. Em caso de cansaço
físico, deve se dirigir ao Serviço de
Saúde Ocupacional.
O
sindicato
orienta
os
trabalhadores retidos a não aceitarem
o “KIT PELEGO” (lençol,
travesseiros, cuecas, pasta de dente,
toalhas e sabonete). Em caso de parada
da unidade não condicionar novamente
para partida.

CONTRATADOS/
TERCEIRIZADOS

OBJETIVOS
DA GREVE
- Conquistar um Acordo Coletivo
de Trabalho que atenda a Pauta de
Reivindicação da FUP - Federação
Única dos Petroleiros.
- Barrar o leilão do Campo de Libra
- Barrar o Projeto de Lei PL-4330

COMUNICADO
A POPULAÇÃO
O Sindipetro Caxias postou no seu
canal oficial, no Youtube, um comunicado
a população da GREVE POR TEMPO
INDETERMINADO a partir das 23 horas
do 16 de outubro de 2013.

DESENVOLVIMENTO
DA GREVE
A greve começa hoje, às 23 horas
com o corte de rendição na REDUC,

O sindicato não permitirá a
entrada de ninguém, pois o
DIREITO CONTITUCIONAL DA
MANIFESTAÇÃO
hoje
é
predominante na sociedade
brasileira. O sindicato solicitará a
liberação do ponto dos empregados
contratados tendo em vista o risco
de mantê-los na Refinaria, Terminal
ou na Usina no meio de uma greve
com Parada de Produção.

ORGANIZAÇAO
DA GREVE
Todos os dias haverá reunião às 18
horas no Acampamento REDUC para
dividir as tarefas nos portões das fábricas,
avaliar o movimento e traçar novas
estratégias.
Na parte da manhã, todos os dias haverá
reunião com todos os trabalhadores para
informar como está se desenvolvendo a
GREVE em Caxias e no Brasil.
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REAVALIAÇAO
DA GREVE
No dia 21 de outubro de 2013, o
sindicato convoca todos os
trabalhadores, do Regime de Turno e
Administrativo, da REDUC, TECAM
e TERMORIO para realizarmos uma

assembleia única, às 8 horas no
Acampamento REDUC, para
decidirmos sobre a continuidade ou
não da GREVE.

ATIVIDADES NA GREVE
-Todos os dia reunião com os
trabalhadores na parte da manhã e às

18 horas reunião de organização.
- Dia 17/10 passeata na Avenida
Rio Branco, com concentração a
partir das 17 horas na Candelária.
- Dia 21/10 Ato contra o leilão
do Campo e Libra (local a ser
divulgado)

Resultado das assembleias
PROPOSTA DA EMPRESA

GREVE POR TEMPO INDETERMINADO

TOTAL PARCIAL
PROPOSTA DA EMPRESA

TOTAL PARCIAL
GREVE POR TEMPO INDETERMINADO

TOTAL GERAL
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